
II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

JEDNOLITE ZASTOSOWANIE NOMENKLATURY SCALONEJ (CN)

(Klasyfikacja towarów)

(2007/C 164/02)

Noty wyjaśniające przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w

sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1)

W Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące
zmiany:

Na stronie 354 wstawić następujący tekst:

„8701 90 11 do
8701 90 90

Pozostałe

Podpozycje te włączają tzw. »pojazdy terenowe (ATV)«, przeznaczone do wykorzysty-
wania jako ciągniki, o następujących cechach charakterystycznych:

— pojedyncze siedzenie dla kierowcy;
— standardowy hak holowniczy;
— kierowanie za pomocą kierownicy typu motocyklowego z dwoma uchwytami,

zawierającymi urządzenia sterujące;
— kierowanie pojazdu odbywa się przez skręcanie dwóch przednich kół i jest oparte na

układzie kierowniczym typu samochodowego (zasada Ackermana);
— hamulce na wszystkich kołach;
— automatyczne sprzęgło i bieg wsteczny;
— silnik specjalnie zaprojektowany do użytku w trudnym terenie i będący w stanie

uzyskać przy niskich obrotach wystarczającą moc do holowania sprzętu;
— napęd przekazywany jest do kół za pomocą wałków, a nie łańcucha;
— opony dostosowane do wszystkich tych pojazdów mają głęboki wzór bieżnika odpo-

wiedni dla nierównego terenu;
— uciąg przyczepy bez hamulca najazdowego wynosi dwukrotność masy własnej

pojazdu lub więcej.

Jeśli pojazdy spełniają wszystkie powyższe cechy i są zgodne z Notami wyjaśniającymi
do podpozycji od 8701 90 11 do 8701 90 50, należy je klasyfikować jako ciągniki
rolnicze lub leśne. W przeciwnym razie należą do podpozycji 8701 90 90.

Jeśli nie spełniają one powyższych cech charakterystycznych, tzw. »pojazdy terenowe«
należy klasyfikować do pozycji 8703.
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 580/2007 (Dz.U. L
138 z 30.5.2007, str. 1).

(2) Dz. U. C 50 z 28.2.2006, str. 1.



Podpozycje te wykluczają również tzw. »quady« (pozycja 8703 lub podpozycja
9503 00 10 (patrz Noty wyjaśniające do tej podpozycji)).”

Na stronie 372 wstawić następujący tekst:

„9403 Pozostałe meble i ich części

Stoły wykonane z różnych materiałów klasyfikowane są według materiału, z którego
wykonano ich podstawę (nogi i ramę), chyba że przez zastosowanie reguły 3 (b) Ogól-
nych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej materiał, z którego wykonany jest blat,,
nadaje temu stołowi zasadniczy charakter, na przykład ze względu na jego wyższą
wartość (jak w przypadku, gdy blat wykonany jest z metalu szlachetnego, szkła,
marmuru, rzadkiego gatunku drewna).”

Na stronie 375 wstawić następujący tekst:

„9505 Artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, włączając akcesoria
do sztuk magicznych i żartów

Oprócz Not wyjaśniających do pozycji 9505, (A), produkty, aby były klasyfikowane jako
artykuły świąteczne muszą mieć wartość dekoracyjną (wzór i zdobienie) i być wyłącznie
zaprojektowane, wyprodukowane i rozpoznawalne jako artykuły świąteczne. Produkty
te są używane w określonym dniu lub okresie w ciągu roku.

Produkty te, zgodnie ze swoją budową i wzorem (odciski, ornamenty, symbole lub
napisy), przeznaczone są do użytku podczas określonego święta.

»Święto« jest konkretnym dniem lub okresem określonym w ciągu roku, z którym w
obrębie danej społeczności związane są charakterystyczne symbole i zwyczaje. Niektóre
z takich świąt miało początek w starożytności w związku z rytualnym przestrzeganiem
określonych wydarzeń religijnych; inne są uzgodnionym szeroko świętowaniem i są
ważne w życiu państwowym. Przykładami takich wydarzeń są: Boże Narodzenie, Wiel-
kanoc, halloween, dzień św. Walentego, urodziny i śluby.

Następujące produkty są również uważane za artykuły świąteczne:

— figurki dekorowane świątecznymi strojami, przedstawiające sezonowe motywy lub
biorące udział w sezonowych sferach działalności;

— sztuczne dynie na halloween (uśmiechnięte lub nie);
— artykuły tradycyjnie używane przy uroczystościach wielkanocnych (na przykład

sztuczne jajka wielkanocne (nieprzeznaczone do pakowania), żółte wielkanocne
kurczaczki i wielkanocne króliczki);

— zadrukowane dekoracje papierowe, które są związane ze szczególnym świętem, ukła-
dane wokół ciast;

— artykuły ceramiczne posiadające świąteczne wzory i funkcje dekoracyjne.

Artykuły pełniące funkcje użytkowe są wykluczone, nawet jeżeli posiadają wzór lub
zdobienie właściwe dla określonego święta.

Niniejsza pozycja nie włącza:

a) zabawek, włącznie z wypchanymi zwierzętami oraz grami;
b) magnesów trwałych ze zdobieniem (tzw. »magnesów lodówkowych«);
c) ramek do zdjęć;
d) sztucznych jajek wielkanocnych używanych do celów opakowaniowych;
e) figurek aniołów;
f) miniaturowych ukształtowanych dekoracji (na przykład w kształcie torebki lub

dzwonka), używanych jako opakowanie do czekoladek lub słodyczy;
g) pojemników i pudełek (na przykład w postaci choinki bożonarodzeniowej lub Świę-

tego Mikołaja);
h) świeczników z dekoracjami świątecznymi;
ij) artykułów ceramicznych posiadających wzory świąteczne i funkcje użytkowe;
k) obrusów, przykryć stołowych i serwetek posiadających dekoracje świąteczne;
l) ubrań i kostiumów.”
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